
let’s optimize space

SANDWICHPANELEN
ALMAWALL U

• Modulair samen te stellen
• Grote keuze in ramen en deuren
• Op uw maat

Let’s optimize space

Bekijk het volledige aanbod 
 in onze productcatalogus.  

Vraag een gratis exemplaar  
op www.almasy.eu.



De industriële scheidingswand Almawall U is een  
zelfdragend systeem bestaande uit EPS (Expanded  
Polystyreen) sandwichpanelen.  Het grote gamma aan  
afmetingen en toebehoren maken het mogelijk om de wan-
den aan te passen aan de meest uiteenlopende situaties.

EPS sandwichpanelen

• Sterk en toch licht van gewicht.  Eenvoudig te 
verwerken

• Constante (hoge)isolatiewaarde (warmte/koelen)
• Panelen zijn ongevoelig voor rot, schimmel of vocht
• Duurzaam, volledig recycleerbaar systeem
• Formaldehyde en cfk-vrij
• Vlamdovende kwaliteit  

Technische gegevens:
• Standaard lengtemaat : 1190 mm (op maat 

verzaagbaar)
• Dikte 60/80/100/120/... mm afhankelijk van de 

toepassing
• Hoogte: 600 tot 15000 mm (op maat verzaagbaar)
• Kleur:  RAL 9002/RAL9010/RAL9016
• Profilering:
 
 
 
 
 
 
             Standaard                Vlak                      Box
• Op aanvraag beschikbaar : steenwolpanelen, PIR-

panelen of akoestische panelen

Plafonds

• Systeemplafonds d.m.v. geïsoleerde plafondtegels 
600x600 mm of 1200x600 mm - dikte 20mm

• Standaard kleur :RAL9010 wit 

• Plafond met EPS panelen (dikte 80 mm)
• Standaard kleur : RAL9002/9010/9016.   

• Verlichting : 1 armatuur/5m² (LED). 
• Electriciteitswerken /stopcontacten te voorzien door 

de bouwheer

Ramen

• Standaard geïsoleerd gelaagd glas in aluminium 
kader(BxH  

• Standaard afmetingen (mm): 
Hoogte 
 
 
 
Lengte 
 
 
 

900 1000 1100

1500 1600
 

800 900 1000

1100 1200 1500

2000 2500
 



Loket

• Loket H1000xL1000 mm met afsluitbaar en 
verschuifbaar glasraam

 

Deuren

Bedrijfsdraaideuren

• Uitgevoerd met gemoffelde panelen in een 
geanodiseerd aluminium kader

• Isolatie in EPS
• Standaard cilinderslot
• Standaard afmeting : H2300xL1000
• Andere afmetingen: H2200xL900/ 

H2500xL1200 mm
• Enkele of dubbele uitvoering
Standaard kleur: RAL 9002. Met of zonder raam (H600xL40500 m) 
 
* Opgegeven maten zijn dagmaten of nuttig beschikbare ruimte.

 
Bedrijfsschuifdeuren

• Uitgevoerd met gemoffelde panelen in 
geanodiseerd aluminium profielen en rails, met 
nylon vloergeleiders

• Isolatie in EPS
• Standaard zonder slot, mogelijk mits meerprijs.
• Standaard afmeting : H2400xL1800/H2400xL2100/ 

H2400xL2400/H3000xL3000 mm
• Enkele uitvoering
• Standaard kleur: RAL 9002. 
• Met of zonder raam (H900xL500 mm)
 
* Opgegeven maten zijn dagmaten of nuttig beschikbare ruimte. 

Scheidingswanden

• De mogelijkheden in lengte, breedte en hoogte 
zijn bijna onbeperkt. Door de constructieve 
eigenschappen van de sandwichpanelen zijn dure 
staalconstructies vaak overbodig.

• De zeer snelle bouw in combinatie met het 
demontabele karakter, maakt dat u uw ruimte zeer 
snel kunt indelen. 

• Op aanvraag kunnen ook pendeldeuren, rolpoorten 
sectionaalpoorten, ... voorzien worden.
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De Almawall U scheidingswanden/kantoorwanden zijn de ideale 
partner voor de Almaplatform magazijnplatformen 
 
Raadpleeg onze specialisten voor vrijblijvend advies.

www.platformen.eu


